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Op zaterdag 15 mei jl. heeft er bij het dorpshuis Badhoevedorp noodgedwongen 

een buitenactiviteit plaats gehad van het koor Singing Unlimited. 

Normaal gesproken zou het koor genoemd weekend in Engeland zijn geweest  voor optredens, 

maar door de Corona maatregelen kon dit helaas niet doorgaan. Toch wilden zij  dit evenement  

niet onopgemerkt voorbij laten gaan en besloten ze toch met zoveel mogelijk leden bij elkaar te zijn.

MAATVAST NIEUWS  UITGELICHT

Weer of geen weer, 

de koffie staat voor u klaar…. 

MIDDEN Koffieochtend in De Boskern ZUID NL Doet..... in Nieuw Vennep

Wat was het fijn dat het dit jaar door kon gaan, hier hebben wij 

goed gebruik van gemaakt. Als plan was er besproken om binnen een nieuwe muur-

schildering te maken, en buiten de muren te witten om plaats te maken voor een 

nieuwe graffiti workshop. De vrijwilligers hebben zich ontfermd over de binnen muur, 

en de collega’s samen met lid van het raad van bestuur aan de buitenkant. 

JONGERENCENTRA  NL Doet in de jongerencentra

Het valt natuurlijk niet mee met onze 

buitenmomentjes, maar zolang onze buurt- en 

dorpshuizen nog niet open zijn moeten we ons 

aanpassen. Gelukkig hebben we een overdekt 

terras bij De Boskern in de wijk Overbos in Hoofd-

dorp. Iedere vrijdagochtend kun je hier aanschuiven 

voor een gezellig contactmoment. 

Ook de Raad van Toezicht is 

actief bezig geweest op vrijdag 

27 en/of zaterdag 28 mei tijdens 

NLDoet van het Oranjefonds.

In Nieuw Vennep bij buurthuis Linquenda, op de 

plaats waar vroeger de peuterspeelzaal stond 

alwaar het nichtje van ondergetekende hele fijne 

jaren heeft gehad, was de activiteit op 27 mei onder 

begeleiding van kunstenares Irma Jansen: 

het beschilderen van plantenpotten.

NOORD Samenkomst koor Singing Unlimited



Beste lezers van de Nieuwsbrief van Maatvast, 

Ik kreeg onlangs de pen overgedragen van vertrekkende directeur Financiën Bart Koenders 

om als nieuwe collega binnen Maatvast een stukje te schrijven in de nieuwsbrief van onze 

mooie organisatie. Sommigen van de collega’s heb ik inmiddels al persoonlijk ontmoet sinds 

mijn aantreden op 3 mei jongstleden. Een leuke organisatie en prettige ontvangst. 

Ik heb ’n deel van de functie van Tineke Roest overgenomen die na acht jaar trouwe dienst 

geniet van haar pensioen. Het gaat hierbij met name om het beheer van Axxerion (gebouw-

beheersyteem) en het toegangsbeheer voor de Maatvast locaties (alarmsystemen/NVD).

Hoe ben ik bij Maatvast terecht gekomen? 

Wel, tijdens een koffie pauze bij de Voedselbank Haarlem, waar ik al weer zo’n zeven jaar 

vrijwilliger ben op de vrijdagmiddag en sinds een half jaar ook op dinsdagochtenden. Anga 

Veldhuizen, bedrijfsleider/bestuurslid aldaar en jullie welbekend als de beheerder van wijk-

centrum de Boskern, vertelde over een vacature bij Maatvast die waarschijnlijk wel bij me paste. 

En inderdaad, het leek inderdaad wel wat voor mij en leuk; een nachtje over geslapen en de volgende 

ochtend directeur Maarten Askamp een mailtje gestuurd. En voilà nu alweer ’n paar weken in dienst.

Wat heb ik hiervoor gedaan?

Zo’n 30 jaar heb ik bij een groot marktonderzoek bedrijf gewerkt waarvan de laatste 21 jaar in een 

internationale rol. Voornamelijk in de applicatie ontwikkeling gezeten; zowel zelfstandig (klanten 

maatwerk) als in een centraal ontwikkelteam. Maar ja, na tal van reorganisaties te hebben ‘overleefd’ 

bleek m’n naam op de lijst te staan bij de laatste…..

De lange ervaring in de software ontwikkeling en de daarbij behorende probleem oplossende aard geeft 

me een goede basis solide voor de werkzaamheden bij Maatvast.

Verder….

Naast werken ben ik graag buiten met een (toer-) fiets of wandelschoenen, maar het liefst wel met 

mooi weer. Of binnen een goed spannend boek met mooie muziek op de achtergrond. Of kijk naar een 

goede film/serie…. Sport staat al ’n tijdje vanwege de welbekende reden op een laag pitje, maar ik hoop 

eerdaags toch weer twee keer in de week te volleyballen. Recreatief en liefst met een ‘derde helft’ als 

afsluiting.

COLUMN HANS WINDT

En toen had ik weer ‘n baan, even kennismaken...



Wat een opluchting en wat fijn voor al onze bezoekers en 

vrijwilligers die de afgelopen maanden het contact via onze locaties 

zo hebben gemist. 

Vanaf zaterdag 5 juni jl. zijn onze locaties weer open. Natuurlijk moeten 

we voorzichtig blijven en gelden er nog regels als de 1,5 meter afstand 

houden, maximale groepsgrootte, het dragen van een mondkapje, 

maar oh wat heerlijk dat we jullie weer kunnen treffen voor een 

activiteit, een maaltijd of gewoon een gezellig kopje koffie. 

Uiteraard blijft veiligheid en uw en onze gezondheid een belangrijke aandachtspunt. 

We vragen dan ook om te allen tijden de aanwijzingen van onze medewerkers te volgen. 

We zien jullie graag verschijnen want WE ARE OPEN! 

Als voorbeeld: een van de locaties die open is gegaan is wijkcentrum ’t Kattegat in (Bornholm) Hoofddorp. 

Hier was het op maandag 7 juni al direct erg gezellig! 

Zoals Anga Veldhuizen, beheerder van wijkcentrum De Boskern, het treffend zei toen zij terugkeek op de opening: 

“ik heb me rot gewerkt vandaag, maar wat was het een topdag! Iedereen was super blij dat we weer open waren. 

Dan weet je gelijk weer waar je het als Maatvast voor doet!”

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

WE ZIJN WEER OPEN!



Als veulens stonden de medewerkers en vrijwilligers, die zich in grote getale hadden aangeboden, te trappelen om 

weer ‘de wei in te kunnen’. Na al die maanden dicht te zijn geweest, konden we eindelijk weer aan de slag tijdens 

NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Tijdens twee zonovergoten dagen is er hard gewerkt in 20 van 

onze locaties. Schilderen van muren, het maken van plantenbakken, het beplanten van het terras, het schilderen van een 

graffiti muur, maken van vogelhuisjes. Deze klussen en nog vele andere werden enthousiast opgepakt onder het motto 

vele handen maken licht werk, maar meer nog wat fijn om samen iets te kunnen doen. 

Alle vrijwilligers vanuit bedrijven, de gemeentelijke teams, de wethouders, bewoners uit de buurt en natuurlijk onze eigen 

onbetaalbare vrijwilligers: super bedankt! 

Vanaf zaterdag 5 juni zien we jullie graag weer terug in onze opgeknapte locaties, want gelukkig zijn we 

(met inachtneming van de landelijke voorwaarden) weer open!! 

Onderstaand een foto impressie van een zeer geslaagde NLDoet 2021. 

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

MAATVAST BLIKT TERUG OP FANTASTISCHE NLDOET 2021

Wijkcentrum De Nieuwe Silo Wijkcentrum De Amazone Dorpshuis Badhoevedorp

Dorpshuis Badhoevedorp Wijkgebouw Linquenda Wijkgebouw De Boerderij Hoofddorp



We kennen ze allemaal. Kinderen uit ons werk of privé die door omstandigheden net niet de kansen krijgen die ze 

verdienen, zéker dit jaar waarin corona een grote weerslag had op hen….  

Hoofddorp Aan Zee, een project vanuit Pier-K, is er om deze kinderen tóch een onvergetelijke ervaring te laten hebben 

in de zomervakantie. In een tijdelijk ‘kunstenaarsdorpje’  op een prachtige plek in Hoofddorp gaan de kinderen vier dagen 

aan de slag met wat zíj willen maken. Binnen een veilig en professioneel kader zijn de kinderen ‘in charge’: zij geven hun 

dromen op creatieve wijze vorm, met een breed palet aan beschikbare disciplines, technieken en materialen.

Naast ontspanning hopen de organisatoren ook drempels voor hulpvragen weg te kunnen nemen.

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

VAN ONZE PARTNERS: PIER K - HOOFDDORP AAN ZEE

Een geweldig en inspirerend filmpje over de werkwijze van 

Kinderen Aan Zee (opgenomen in verschillende steden): 

https://www.youtube.com/watch?v=dIFfqL-gOZw&fea-

ture=youtu.be 

Data: 12 t/m 15 juli  en 19 t/m 22 juli

Leeftijd: 8 t/m 12 jaar

Kosten: €40,-. Wanneer de kosten een probleem vormen 

door de financiële situatie thuis, kan Stichting Leergeld 

Haarlemmermeer benaderd worden of eventueel een andere 

regeling getroffen worden.

Voor meer info: www.pier-k.nl/haz

MEER INFO



Team Sportservice werkt veel samen met vrijwilligers. 

Met hun hulp zetten we ons in om alle inwoners van 0 tot 

100 te enthousiasmeren om in beweging te komen. 

Vrijwilligers kunnen structureel actief zijn, bijvoorbeeld door 

wekelijks wandelen of kickboksen te geven, of incidenteel, 

bijvoorbeeld tijdens evenementen of een bepaalde opdracht.

Waarom vrijwilliger worden?

Vrijwilligerswerk is een manier om iets voor een ander te betekenen, om mee te doen, om contacten op te doen, om te 

ontwikkelen en een zinvolle invulling te geven aan vrije tijd. 

Daarom vinden we het belangrijk dat jouw inzet goed aansluit bij jouw wensen, belangen en talenten.

Wij zien graag dat je:

 •  trots bent om bij Team Sportservice te werken;

 •  weet wat Team Sportservice is en te bieden heeft;

 •  voldoening haalt uit het werken voor Team Sportservice;

 •  niet alleen maar geeft, maar ook wat terug krijgt (zoals waardering en trainingen);

 •  werkt in een veilige omgeving.

Enthousiast geworden kijk nu naar onze openstaande vacatures van bijvoorbeeld wandelbegeleider Rijsenhout of 

facilitaire/logistieke klussen. Wil je meer informatie kijk op de website van Sportservice op neem contact op met 

Daphne Tervelde. 

Email: dtervelde@teamsportservice.nl

MAATVAST NIEUWS  ALGEMEEN

VAN ONZE PARTNERS: VRIJWILLIGERSWERK BIJ 
TEAM SPORTSERVICE HAARLEMMERMEER



Op zaterdag 15 mei jl. heeft er bij het dorpshuis 

Badhoevedorp noodgedwongen een buiten-

activiteit plaats gehad van het koor Singing 

Unlimited. Normaal gesproken zou het koor 

genoemd weekend in Engeland zijn geweest  voor 

optredens, maar door de Corona maatregelen kon dit 

helaas niet doorgaan. Toch wilden zij  dit evenement  

niet onopgemerkt voorbij laten gaan en besloten ze 

toch met zoveel mogelijk leden bij elkaar te zijn.

Dus hebben ze bij het dorpshuis nagevraagd wat 

eventueel de mogelijkheden waren. Daar werd 

aangegeven dat zij buiten aan de voorzijde van het dorpshuis hun samenkomst konden houden en dat zij gebruik konden  

maken van het toilet. Medewerkers van het dorpshuis stonden klaar om de  koffie en thee d.m.v. kannen te regelen. Zelf 

had het koor aan de leden verzocht hun eigen stoel mee te nemen en aan een aantal leden gevraagd een tafeltje mee 

te nemen. Daarbij was er ook voor een partytent gezorgd, kortom het was allemaal prima geregeld. Al met al was het 

een zeer geslaagde activiteit en waren de leden van het koor ons zeer dankbaar dat dit  door de medewerkers van het 

dorpshuis mogelijk was gemaakt. 

Met wat improvisatie toch weer een aantal mensen gelukkig gemaakt... 

Ruud Kroese,
Assistent-beheerder dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis Badhoevedorp

• Dorpshuis D’Oude Waterwolf

• ‘t Rietland

• Dorpshuis De Vluchthaven

LOCATIES  NOORD
MAATVAST NIEUWS  NOORD

SAMENKOMST KOOR 
SINGING UNLIMITED



Super blij waren we toen we te horen kregen dat  NLDoet, mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, dan toch door 

mocht gaan dit jaar, uitgesteld van maart naar eind mei. Een aangename verrassing, eindelijk weer een activiteit 

met en door onze vrijwilligers.

Met acht ‘eigen’ vrijwilligers en vijf vrijwilligers  van de Handelsbank die zich spontaan hadden aangemeld, zouden we 

deze zonnige dag in het dorpshuis Badhoevedorp vullen met allerlei klussen in het dorpshuis en op ons geweldig terras.

Vooraf hadden we al een aantal  plannen  gemaakt die we graag wilden uitvoeren. Deze werden bij aanvang van de dag 

duidelijk gemaakt door middel van een voortreffelijke PowerPoint presentatie van onze beheerder Noor zodat e.e.a. voor 

iedereen duidelijk was. 

Vanaf 09.30 uur druppelde iedereen binnen, keurig voorzien van een mondkapje, de handen ontsmet en op de 1,5 meter 

afstand waar we ons de hele dag aan zouden houden. Met een heerlijk kopje koffie en iets lekkers werden ondertussen de 

taken verdeeld  en konden we klokslag 10.00 uur beginnen.

Wat wilden we doen deze dag:

Het terras opknappen: verrijdbare plantenbakken maken van oude pallets, de bestaande plantenbakken beplanten, 

tafels en stoelen weer spik en span in orde maken en zeer originele voederhuisjes maken. Daarnaast de achterwand van 

de bar voorzien van een fleurig behangetje en glazenrekken ophangen.

Al met al behoorlijke klussen waar we onze  handen meer dan vol aan hadden. Er werd door iedereen keihard gewerkt en 

ondertussen werd iedereen voorzien van een kopje koffie met een heerlijke tompouce.  Rond 12.30 uur was het tijd voor 

de lunch heerlijke broodjes  en verse kippensoep, ook weer top  geregeld en iedereen liet het zich dan ook goed smaken.

Na de lunch werd er afscheid genomen van  de vrijwilligers van de Handelsbank, zij hadden nog verplichtingen elders. 

Wat geweldig dat dit bedrijf  vijf mensen beschikbaar stelde om mee te helpen! Na de lunch pakte iedereen de draad 

weer op en werden de punten op de i gezet.

Ondertussen was ook wethouder Mariette Sedee gearriveerd die ons vereerde met een bezoek. Ze was erg onder de 

indruk en blij met wat er allemaal in ons dorpshuis gebeurt. Ze werd hierover helemaal bijgepraat  door onze 

clustermanager Petra. Rond  15.00 uur waren bij de meeste de accu’s leeg en sloten we af met een frisje.

Wat is er deze dag door iedereen toch keihard gebuffeld. Petje af voor al deze mensen, 

wat moet we dan ook zonder onze VRIJWILLIGERS en wat was het superfijn dat we 

eindelijk weer een wat mochten doen!!

Al met al  kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde dag nogmaals dank aan 

iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! 

Ruud Kroese,
Facilitair beheerder dorpshuis Badhoevedorp

MAATVAST NIEUWS  NOORD

NLDOET TERUGBLIK DORPSHUIS BADHOEVEDORP 

Eén van de creatieve vogelhuisjes



LOCATIES  ZUID
MAATVAST NIEUWS  ZUID

NL DOET.........
IN NIEUW VENNEP

• ‘t Eiland            • Buurthuis Het Contact

• De Meerkoet            • Onmoetingscentrum

• Linquenda            • Dorpshuis De Reede

• Dorpshuis Marijke         

Door Patricia Huisman, lid raad van toezicht.

Ook binnen de Raad van Toezicht was de belangstelling groot om actief bezig te zijn op 

vrijdag 27 en/of zaterdag 28 mei tijdens NLDoet van het Oranjefonds.

In Nieuw Vennep bij buurthuis Linquenda, op de plaats waar vroeger de peuterspeel-

zaal stond alwaar het nichtje van ondergetekende hele fijne jaren heeft gehad, was de 

activiteit op 27 mei onder begeleiding van kunstenares Irma Jansen: het beschilderen 

van plantenpotten.

Om 10 uur ‘s morgens werd ik al enthousiast begroet door Manou die de leiding heeft 

van Linquenda (en het Ontmoetingscentrum) in Nieuw Vennep. Een rondleiding door 

het ovale gebouw, wat heel graag een keuken zou willen inbouwen om ook gezamenlijk te kunnen koken, gaf al direct 

aan dat er zeer optimaal gebruik wordt gemaakt door Manou en haar groot aantal vrijwilligers. Er vinden veel activiteiten 

plaats die allemaal nu trappelend staan te wachten totdat de Corona maatregelen weer versoepeld worden. 

De afgelopen maanden hebben wel de koffie-momenten plaatsgevonden, buiten uiteraard, waar goed gebruik van werd 

gemaakt en vele kletsmomenten en anekdotes zijn rondgedeeld, afgezien van de uitgedeelde koffie en thee. 

De zon schijnt, de kwasten liggen klaar, de verfpotten zijn geopend en na de bemoedigende woorden van Manou en Irma 

gaan de vrijwilligers van vandaag aan de gang. Er moeten 4 grote plantenpotten beschilderd worden die elk een seizoen 

weergeven. Het team van wethouder Marjolein Steffens is eveneens aanwezig en later zal ook de wethouder met haar 

gulle lach en vriendelijke woorden zich bij het team vrijwilligers voegen en zich aan het tulpen schilderen overgeven, wat 

zij niet onverdienstelijk doet! Prachtige gekleurde tulpen ontstaan onder handen van de wethouder en haar team.

Ondergetekende heeft zich ten doel gesteld om de plantenpot te schilderen die de herfst moet weergeven. Kale bomen, 

vallende, verkleurde bladeren. Het klinkt wat somber op deze stralende zonnige dag, maar dat is het verre van! Geregeld 

voorzien van warme thee door Hennie die al zo’n 24 jaar meeloopt en de bewonderende, enthousiaste en bemoedigende 

woorden van Carla maken dat er zowaar een creatieve uitspatting plaats vindt op deze herfstige plantenpot. Wat is dit 

ontzettend leuk om met elkaar te doen en hoe fanatiek is een ieder bezig. Vastbesloten zijn we om dit project tegen het 

middaguur af te hebben, zodat op het plein bij Linquenda de 4-seizoenen staan te bloeien en het plein opvrolijken.

Dat laatste lukt zeker al snel, want diverse voorbijgangers slaken blijde en verraste opmerkingen, waaronder vele malen: 

“oh, wat wordt dat leuk”.

Tegen de tijd dat Hennie en Malou de lunch klaar hebben, ronden we de activiteiten af. Het is gewoon waar: vele handen 

maken licht werk. Als je ziet, hoe de saaie betonnen plantenpotten er nu bijstaan: een en al gekleurde vrolijkheid met 

door Carla geplante bloemetjes.

Het was een zeer mooie ochtend en alle complimenten gaan naar:

Manou, Hennie, Carla, Irma, Ton, Wim, Peter, Marjolein, Louise, Paul, Alex en diegene die graag anoniem wilde blijven 

(maar een prachtige winter-pot beschilderde!)

Volgend jaar weer?!    - Patricia Huisman



Stichting Maatvast en Stichting Actief Beinsdorp organiseren samen in de 

zomervakantie vier hele leuke kindervakantiedagen voor de kinderen van 5 

t/m 12 jaar. Thema dit jaar: sprookjes en avonturen. 

Vrijdagmiddag 23 juli  Bouw samen jullie eigen kasteel of Hans en Grietje huis. 

    Doen we een bingo. Herken jij welk sprookje voorbij komt 

    of welk sprookjesfiguur ook op jou kaart staat?? 

    en maak kans op een leuke prijs. 

    Deelname: 2,00 incl. limonade en wat lekkers. 

    Aanvang: 13.30 uur tot 16.00 uur.

Vrijdagmiddag 30 juli  Crea doe middag waarbij we allerlei leuke gaan maken met het thema sprookjes en   

    avontuur. 

    Deelname: 2,00 incl. limonade en wat lekkers. 

    Aanvang: 13.30 uur tot 16.00 uur.

Vrijdag 6 augustus  Sport en spel middag een dag vol leuke sport en spel elementen in circuit vorm. 

    Met de lunch gaan we poffertjes bakken en broodjes worst eten. 

    Deelname: 2,00 incl. lunch en drinken en wat lekkers.

    Aanvang: We starten om 11.00 uur en eindigen om 15.00 uur. 

Vrijdag 13 augustus  Sprookjestocht door de rietkraag. Zoek alle sprookjes en maak de opdrachten en dan  

    sluiten we de dag af met een BBQ en swingen tot de ouders jullie komen halen. 

    Deelname: 2,00 incl. eten en drinken. 

    Aanvang: 14.00 uur en we sluiten om 19.00 uur af.

Aanmelden vooraf verplicht en dat kan tot uiterlijk week voor de kindervakantiedag waar je aan wilt deelnemen via de 

mail  eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142.

MAATVAST NIEUWS  ZUID

KINDERVAKANTIEDAGEN DORPSHUIS HET EILAND 2021



MAATVAST NIEUWS  

JONGERENCENTRA

NL DOET IN
DE JONGERENCENTRA

LOCATIES  JONGERENCENTRA

• De Baddies              • De Basis

• Flex C                 • De Hype

• De Nooduitgang         • Studio 5      

• De Nieuwe Silo

De Nooduitgang

Wat was het fijn dat het dit jaar door kon gaan, hier hebben wij goed 

gebruik van gemaakt. Als plan was er besproken om binnen een nieuwe 

muurschildering te maken, en buiten de muren te witten om plaats te 

maken voor een nieuwe graffiti workshop.

De vrijwilligers hebben zich ontfermd over de binnen muur, en de 

collega’s samen met lid van het raad van bestuur aan de buitenkant. 

Als verassing kwamen er nog 4 jongens, die zichzelf zendelingen noe-

men uit Den Haag/Leiden vanuit een kerkgemeenschap. Ze hadden 

onze aanmelding online gezien en vonden onze locatie het leukst om een bezoekje aan te brengen en te helpen. Door hun 

hulp hebben wij alles kunnen doen op die dag!

Tevens was dit de laatste werkdag op locatie voor beheerder Martje die nu als projectleider voor Kunstbende aan de slag 

gaat. Het was fijn om de korte, maar leuke periode met haar zo af te kunnen sluiten.

Myra Donker,
Assistent-beheerder De Nooduitgang

NL Doet was een groot succes bij Jongerencentrum de Basis! 

Er waren 8 vrijwilligers die hielpen om de gang te verven en de banken te 

schuren en verven. Het eindresultaat is erg mooi geworden, de entree van 

de Basis ziet er fris en verwelkomend uit. Het was een heerlijke zonnige en 

gezellige dag. We zijn zelfs nog even gefilmd voor het Oranje fonds filmpje. 

Roos Boer,
Sociaal beheerder De Basis

DE BASIS



Studio5

Tijdens NLDoet hebben we in Studio5 met het mooie weer 

lekker geklust. Zo hebben er twee dames de tafel en bank in 

de woonkamer geverfd en een nieuwe strakke look gegeven. 

Twee heren hebben de kastjes boven de muziekstudio een 

stoere kleur gegeven zodat deze nu matcht met de rest van 

de ruimte. Het pand is weer onkruidvrij dankzij een 

geweldige vrijwilliger die deze taak op zich wilde nemen! 

Van binnen ziet het er weer gezellig uit dankzij de nieuwe 

schilderijtjes die er hangen. Geweldig om een veertienjarige 

jongen met een boor in handen te zien, geleerd van vader. 

Ook heeft hij een nieuwe kapstok opgehangen. Voor de meiden hangt er een nieuwe grote spiegel in de woonkamer en 

een aantal poefjes waar zij lekker tijdens de meidenmiddag elkaar op kunnen opmaken. Voor de stoere jongens hangen 

er nu ook in de woonkamer led-lights zodat er in de avond een hele coole sfeer hangt. Buiten in de patio zijn de plantjes 

weer tot leven gekomen en tot slot hebben de jongeren al hun creativiteit losgelaten met graffiti op de banken buiten in 

de patio. Deze zien er nu weer lekker jeugdig uit en matchen met de graffitimuur in de zaal!

MAATVAST NIEUWS  JONGERENCENTRA

VERVOLG  NL DOET IN DE JONGERENCENTRA



MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

Emy Labruyere is een 

bewoonster van de wijk Graan Voor Visch en is afgelopen vrijdag 28 mei 

100 jaar geworden. 

Dit heeft ze gevierd op het terras van onze locatie De Nieuwe Silo. Samen met 

haar familie hebben we dit geregeld. Emy heeft een topdag gehad en bleef actief 

van het begin tot het einde.

100-JARIGE EMY
VIERT VERJAARDAG

• De Amazone            • De Boerderij

• De Boskern            • ‘t Kattegat

• De NIeuwe Silo           • Het P-Punt

• Centrum voor             • De Veste

   Jeugd en Gezin

LOCATIES  MIDDEN

“Gaan wij hier ook wekelijks doen” dat is wel de bedoeling. 

Een afhaalrestaurant creëren. Het vergt wel wat aanpassingen 

en improvisatie, maar daar zijn wij goed in.

Inventariseren wat we nodig hebben, bezoekers bellen of er genoeg

interesse is, maar dat bleek al snel meer dan verwacht.

Tweevak magnetron bakjes, party tent, terras, vlaggen, parasol, drinks en 

snacks en we doen het gewoon. Kunnen we allemaal regelen maar er is één 

ding wat wij niet in de hand hebben: Het weer!!

Man, man, wat een temperaturen, wat een regen en wat een wind!

Maar ondanks dat kwamen de gasten toch hun maaltijd halen. De temperatuur ging richting het vriespunt maar de 

bezoekers kwamen. Per week 25 maaltijden, een moment om elkaar te ontmoeten, het viel allemaal in goed aarde. 

Buiten op het terras een drankje en een hapje en bij vertrek een hoofdmaaltijd en toetje mee voor thuis. 

Ik zeg: “Grote klasse allemaal” 

Marco Goedhart,
Beheerder wijkcentrum De Veste

BIZARRE TEMPERATUREN TIJDENS 
AFHAALRESTAURANT DE VESTE



Weer of geen weer, de koffie staat voor u klaar….

Het valt natuurlijk niet mee met onze buitenmomentjes, maar zolang onze buurt- 

en dorpshuizen nog niet open zijn moeten we ons aanpassen.

Gelukkig hebben we een overdekt terras bij De Boskern in de wijk Overbos in Hoofddorp.

Iedere vrijdagochtend kun je hier aanschuiven voor een gezellig contactmoment. 

Aanmelden is niet nodig, we vinden het gezellig als je komt.

(Redactie: maar gelukkig zijn we nu weer open!)

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

KOFFIE OCHTEND IN DE BOSKERN

Vrijdag 28 mei was het weer zover, om 09.30 uur werd er met de 

vrijwilligers koffie gedronken aan de stamtafel en de snode plannen 

doorgenomen.

Dit jaar staan op het programma: plinten schilderen door het hele ge-

bouw (dit werd gedaan door Daniël (die zichzelf als snel floormanager 

noemde). Kozijnen en deuren schilderen (Ad, Paulien en Jan). Planten 

verpotten (Sonja en Mala).

Daarnaast timmerwerk aan picknickbanken buiten plus schilderen. 

Het schilderen van een etalagekast en buffetkast.

Rond het middaguur werd er genoten van een gezamenlijke lunch, want van al dat harde werken moet je ook voor de 

inwendige mens zorgen.

Hierna werden de laatste punten op de spreekwoordelijke ”i” gezet en na het opruimen van alle gereedschappen en 

materialen kunnen we terugkijken op een meer dan geslaagde dag waarbij het wijkcentrum meer dan behoorlijk is 

opgeknapt.

Via deze weg een groot compliment en dank aan de vrijwilligers: 

Sonja, Daniël, Jan, Paulien en Ad namens Team De Veste.

Marco Goedhart,
Beheerder wijkcentrum De Veste

HEERLIJKE WAARDEVOLLE NL DOET IN 
WIJKCENTRUM DE VESTE



Marco Goedhart is als beheerder mede het gezicht van wijkcentrum De Veste, maar behalve beheerder ook al jaren 

muzikant. Heel lang geleden begonnen op een blokfluit, daarna klarinet en saxofoon maar zijn hart ligt bij 

de basgitaar.

Hij speelde 5 jaar in de beruchte Haagse bluesband Bluesscatters en maakte jarenlang heel Nederland onveilig met een 

grote hoeveelheid optredens. Onder het platenlabel Munich Records maakten zij twee cd’s. Daarnaast traden zij op met 

gitaristen als Ted Oberg (Livin’Blues), David Hollestelle (Herman Brood) en Sam Mitchell.

Na deze periode speelde hij 15 jaar in de commerciële coverband Cash & Carry in binnen- en buitenland. Bruiloften, 

kermissen, bedrijfs- en personeelsfeesten en zelfs een optreden in de koninklijke stallen waarbij de vroegere koningin 

Beatrix ook aanwezig was.

Maar genoeg over het verleden, Streetflowers is in juni uitgekomen met een single en bijbehorende videoclip. Een cover 

van het nummer Round Round van de Sugababes. De locatie Amsterdam Sugar City leende zich uitstekend als decor, de 

markante ronde voormalige suikersilo’s zijn echte eyecatchers. Het aantal views op YouTube gaat na 3 weken al over de 

800 heen dus dat gaat de goede kant en ook op de andere platforms is de single te beluisteren.

Enige reacties van bevriende collega muzikanten: Gee Carlsberg (Herman Brood): Lekker!!, Tony Sciuto (Little River 

band): Very cool Marco! Tight little power pop group. 

Met pure energie brengt Streetflowers een gevarieerde mix van mu-

ziekstijlen waarbij bezieling het uitgangspunt is. Het repertoire bestaat 

uit nummers van bands als Tom Petty & the Heartbreakers, Sugababes, 

Bob Marley, John Mellencamp, Paul Weller, ZZ Top, Chris Isaak, Bryan 

Ferry, Eric Clapton, Elvis Presley, The Rolling Stones, Stevie Wonder, 

Eddy Floyd, Sam & Dave, Redbone, Neil Young, Eddy Cochrane en 

meer... Streetflowers: “Maximum Rock & Roll!!”

https://www.youtube.com/watch?v=tlejdUQpXmo

Optreden kan helaas nog niet maar Streetflowers zijn er klaar voor. Het laatste optreden vorig jaar augustus voor 1000 

man publiek lijkt eeuwen geleden. Ze zijn er wel weer aan toe!

Info/Boekingen: 06 20424115 / ivarlansen@gmail.com

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

SOCIAAL BEHEERDER DE VESTE BRENGT MET BAND 
STREETFLOWERS NIEUWE SINGLE UIT



Vanaf donderdag 6 juni is het in buurtrestaurant De Veste weer mogelijk om binnen te eten.

Afgelopen week zijn de bezoekers gebeld en het enthousiasme is zeer groot. Eindelijk elkaar 

weer zien en spreken tijdens deze activiteit is een veel gehoorde uitspraak.

Ook chef Ad is, net als de vrijwilligers, weer helemaal in zijn element. Het maximaal aantal 

bezoekers volgens de RIVM richtlijnen heeft zich aangemeld.

Vandaag staat op het menu: Champignonsoep, Pasta met  kip en omdat Ellen bijna jarig is 

trakteert zij iedereen op een ijsje. Wat geweldig weer allemaal!!

Namens Maatvast hebben we haar een bos bloemen aangeboden, alvast van harte gefeliciteerd 

en heb een fijne verjaardag, namens Stichting Maatvast/Team De Veste. 

Marco Goedhart,
Beheerder wijkcentrum De Veste

MAATVAST NIEUWS  MIDDEN

BUURTRESTAURANT DE VESTE KLAAR VOOR 
ONTVANGST BUURTBEWONERS



MAATVAST  VERMAAK...

STRIP MAATVAST JUNI
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MAATVAST MIDDEN

Mathilde Wibautstraat 22,
2135 MC Hoofddorp
023-5628840
amazone@maatvast.nl

Contactpersoon:
Edith Vormer

DE AMAZONE DE BOERDERIJ DE BOSKERN CENTRUM VOOR 
JEUGD EN GEZIN

Lutulistraat 139,
2131 TG Hoofddorp
023-5634622
boerderij@maatvast.nl

Contactpersoon:
Wichert Brommer

Liesbos 24,
2134 SB Hoofddorp
023-5635512
boskern@maatvast.nl

Contactpersoon:
Anga Veldhuizen

Graan voor Visch 14302,
2132 VJ Hoofddorp
023-5541588
cjg@maatvast.nl

Contactpersoon:
Tiny Guit

MAATVAST NOORD

Snelliuslaan 35,
1171 CZ Badhoevedorp
020-4490696
dorpshuis-badhoevedorp
@maatvast.nl

Contactpersoon:
Noor van Bussel

DORPSHUIS
BADHOEVEDORP

DORPSHUIS
D’ OUDE WATERWOLF

‘T RIETLAND DORPSHUIS
DE VLUCHTHAVEN

Kromme Spieringweg 436,
2141 AN Vijfhuizen
023-5581084
oudewaterwolf@maatvast.nl

Contactpersoon:
Tine Buis

Chr. Huijgensstraat 21,
1171 XL Badhoevedorp
020-6594444
rietland@maatvast.nl

Contactpersoon:
Gerda Popken

Schipholweg 649,
1175 KR Lijnden
020-4490696
vluchthaven@maatvast.nl

Contactpersoon:
Team B’dorp

MAATVAST MIDDEN

Skagerrak 328,
2133 DX Hoofddorp
023-5633276
kattegat@maatvast.nl

Contactpersoon:
Jans Schneider

‘T KATTEGAT DE NIEUWE SILO HET P-PUNT DE VESTE

Graan voor Visch 14302,
2132 VJ Hoofddorp
023-5656400
nieuwesilo@maatvast.nl

Contactpersoon:
Tiny Guit

Graan voor Visch 14301,
2132 VJ Hoofddorp
023-5635082
p-punt@maatvast.nl

Contactpersoon:
Tiny Guit

Schuilenburg 3,
2135 GJ Hoofddorp
023-5636663
veste@maatvast.nl

Contactpersoon:
Marco Goedhart

MAATVAST ZUID

Sandestein 42,
2151 KG Nieuw-Vennep
0252-621259
contact@maatvast.nl

Contactpersoon:
Bianca van der Meer

BUURTHUIS HET 
CONTACT

DORPSHUIS
DE REEDE

‘T EILAND LINQUENDA

Schouwstraat 14,
1435 KN Rijsenhout
0297-321903
dereede@maatvast.nl

Contactpersoon:
Willy Verbeek

Rietkraag 5,
2144 KA Beinsdorp
0252-515142
eiland@maatvast.nl

Contactpersoon:
Sandy Goezinne

Oostmoor 52,
2151 VC Nieuw-Vennep
0252-621481
linquenda@maatvast.nl

Contactpersoon:
Manou Klinkenberg

CONTACTGEGEVENS LOCATIES



MAATVAST JONGERENCENTRA

Chr. Huijgensstraat 21,
1171 XL Badhoevedorp
020-6594444
baddies@maatvast.nl

Contactpersoon:
Nathalie Hink

DE BADDIES DE BASIS

Marialaan 86,
1161 XD Zwanenburg
020-4979035
basis@maatvast.nl

Contactpersoon:
Roos Boer

MAATVAST ZUID

Oude Venneperweg 24,
2154 MG Burgerveen
0172-820391
marijke@maatvast.nl

Contactpersoon:
Willy Verbeek

DORPSHUIS
MARIJKE

DE MEERKOET ONTMOETINGSCENTRUM

Krabbescheerstraat 1,
2165 XG Lisserbroek
0252-413457
meerkoet@maatvast.nl

Contactpersoon:
Sandy Goezinne

Elemastraat 65,
2151 AJ Nieuw-Vennep
0252-686138
ontmoetingscentrum
@maatvast.nl

Contactpersoon:
Manou Klinkenberg

MAATVAST JONGERENCENTRA

DE NOODUITGANG

Krabbescheerstraat 1,
2165 XG Lisserbroek
0252-413457
nooduitgang@maatvast.nl

Contactpersoon:
Boaz Jansens

STUDIO 5

Waddenweg 3,
2134 XL Hoofddorp
023-7430117
studio5@maatvast.nl

Contactpersoon:
Bram Spaans

Voor meer informatie: www.stichtingmaatvast.nl

CONTACTGEGEVENS LOCATIES

Schuilenburg 1,
2135 GJ Hoofddorp
023-5631749
flexc@maatvast.nl

Contactpersoon:
Cindy Diepenhorst

FLEX C DE HYPE

Venneperweg 298,
2153 AE Nieuw-Vennep
0252-624200
hype@maatvast.nl

Contactpersoon:
Rik Strengers

DE NIEUWE SILO

Graan voor Visch 14302,
2132 VJ Hoofddorp
023-5656400
nieuwesilo@maatvast.nl

Contactpersoon:
Seher Karagoz


